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Az Európai Parlament állásfoglalása a „TOP 10” konzultációs folyamatról és a kkv-kra 
háruló uniós szabályozási terhek csökkentéséről

(2013/2711(RSP))

Az Európai Parlament,

– tekintettel a Kisvállalkozások Európai Chartájára, amelyet az Európai Tanács a 2000. 
június 19–20-i feirai ülésén fogadott el,

– tekintettel a Bizottság 2003. május 6-i 2003/361/EK ajánlására a mikro-, kis- és 
középvállalkozások (kkv-k) fogalmának meghatározásáról1,

– tekintettel „A kkv-k szabályozási terheinek minimálisra csökkentése – Az uniós 
szabályozás hozzáigazítása a mikrovállalkozások szükségleteihez” című, 2011. november 
23-i bizottsági jelentésre (COM(2011)0803), 

– tekintettel „Az európai kisvállalkozói intézkedéscsomag felülvizsgálata” című, 2011. 
február 23-i bizottsági közleményre (COM(2011)0078),

– tekintettel az „Európa 2020: Az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedés stratégiája” 
című, 2010. március 3-i bizottsági közleményre (COM(2010)2020),

– tekintettel a vállalkozások versenyképességét és a kis- és középvállalkozásokat segítő 
program (2014–2020) létrehozásáról szóló rendeletre irányuló, 2011. november 30-i 
bizottsági javaslatra (COM(2011)0834),

– tekintettel az Európai Tanács 2013. március 14–15-i, valamint a Versenyképességi Tanács 
2013. szeptember 26–27-i következtetéseire,

– tekintettel a kkv-kal kapcsolatos intelligens szabályozás nyomon követéséről és az azzal 
kapcsolatos konzultációról szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumra 
(SWD(2013)60),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „A Bizottság nyomon követő 
dokumentuma a kkv-kkal az uniós szabályozásról folytatott „TOP 10” konzultációról” 
című bizottsági közleményre (COM(2013)0446),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Intelligens szabályozás – válasz a kis-
és középvállalkozások szükségleteire” című bizottsági közleményre (COM(2013)0122), 
valamint az azt kísérő, a kkv-kal kapcsolatos intelligens szabályozás nyomon követéséről 
és az azzal kapcsolatos konzultációról szóló bizottsági szolgálati munkadokumentumra 

                                               
1 HL L 124., 2003.5.20., 36. o.
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(SWD(2013)60),

– tekintettel az Európai Parlamenthez, a Tanácshoz, az Európai Gazdasági és Szociális 
Bizottsághoz és a Régiók Bizottságához intézett, „Célravezető és hatásos szabályozás 
program (REFIT): eredmények és következő lépések” című bizottsági közleményre 
(COM(2013)0685),

– tekintettel „A kis- és középvállalkozások (kkv-k): versenyképesség és üzleti lehetőségek” 
című, 2012. október 23-i állásfoglalására1,

– tekintettel eljárási szabályzata 115. cikkének (5) bekezdésére és 110. cikkének (2) 
bekezdésére,

A. mivel a kkv-k versenyképességének fokozása olyan horizontális erőfeszítést igényel, 
amelybe egyszerre több szakpolitikai területet be kell vonni;

B. mivel a kkv-kat aránytalanul sújtják a szükségtelen adminisztratív és szabályozási terhek, 
ugyanis kapacitásuk korlátozott, és mivel ezért az Európai Unió jogalkotói elkötelezték 
magukat a „gondolkozz először kicsiben” elv mellett;

C. mivel az egyik Eurobarométer felmérés szerint az európaiak 74%-a úgy véli, hogy az 
Uniót túlzott bürokrácia jellemzi; 

D. mivel az uniós jogszabályokból származó adminisztratív teher közel egyharmada 
elsősorban az aránytalan és rossz hatékonyságú nemzeti végrehajtásból ered, ami azt 
jelenti, hogy akár 40 milliárd eurót is meg lehetne takarítani, ha a tagállamok 
hatékonyabban ültetnék át az uniós jogszabályokat;

E. mivel a Parlament számos alkalommal – például 2012. október 23-i állásfoglalásában is –
kijelentette, hogy az uniós szabályozás egyszerűsítése nem sértheti az alapvető uniós 
egészségügyi és munkabiztonsági előírásokat, az uniós munkavállalók alapvető jogait és 
az Unió környezetvédelmi jogszabályainak alapelveit;

F. mivel a bizottsági közleményben megállapított, a „TOP 10” konzultációhoz kapcsolódó 
legtöbb jogalkotási intézkedés a közlemény közzétételekor már folyamatban volt, 
néhányat közülük a „TOP 10” konzultáció során már benyújtottak, néhányat pedig már le 
is zártak;

G. mivel ez az állásfoglalás nem foglalkozik az egyes nyomon követési fellépésekkel (erre 
majd más alkalommal kerül sor), hanem inkább a Bizottság által alkalmazott 
munkamódszerre összpontosít;

1. üdvözli a REFIT program részét képező bizottsági „TOP 10” kezdeményezést, és 
tudomásul veszi azt az ígéretet, amely szerint ez nem egyszeri erőfeszítés, hanem egy 
folyamatos vizsgálati eljárás rendszeres része kell, hogy legyen; ugyanakkor hangsúlyozza,
hogy a „TOP 10” megközelítés nem veheti át az uniós szabályozásból eredő 

                                               
1 Elfogadott szövegek, P7_TA(2012)0387.
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adminisztratív terhek minimalizálására irányuló szisztematikus horizontális szakpolitikai 
megközelítés helyét, inkább irányadó gyakorlatnak kell tekinteni azt;

2. ezzel kapcsolatban üdvözli továbbá, hogy a Bizottság elkötelezte magát amellett, hogy a 
döntéshozatali ciklus szerves részét képező intelligens szabályozást fogadjon el, illetve 
hogy a REFIT-et egy folyamatosan futó, évente felülvizsgált programnak tekintse; 

3. felszólítja a Bizottságot, hogy fokozza erőfeszítéseit annak biztosítása érdekében, hogy az 
összes ágazatban, de elsősorban a feldolgozóipari, a digitális és a szolgáltatási egységes 
piacon tevékenykedő kkv-k – és főleg az innovatív kkv-k – az egyszerűsített szabályozási 
keretnek és a kisebb adminisztratív tehernek köszönhetően ösztönözést kapjanak a 
fejlődésre;

4. üdvözli, hogy a Bizottság innentől kezdve a kkv-kra vonatkozó eredménytáblát be fogja 
építeni az éves REFIT-eredménytáblába; úgy véli, hogy ez a helyes irányba tett lépés, 
amennyiben a kkv-kkal szemben támasztott követelményeket jobban integrálja a 
szabályozás egyszerűsítésének szélesebb körű folyamatába; hangsúlyozza ugyanakkor, 
hogy ez az egységesítés semmilyen módon nem gyengítheti a Bizottság által az 
egyszerűsítési folyamat során a kkv-knak szentelt figyelmet;

5. hangsúlyozza, hogy a tervezett éves eredménytáblának hatékonyan meg kell jelenítenie az 
uniós és nemzeti szintű jogalkotási és végrehajtási folyamatokat, többek között a kkv-k 
szempontjából is; úgy véli, hogy ez az eredménytábla hozzá fogja segíteni a kkv-kat 
ahhoz, hogy felmérhessék az uniós vagy nemzeti szintű jogalkotásból eredő adminisztratív 
terhek költségeit, illetve lehetővé fogja tenni a könnyebb nyomon követést, ezzel 
megkönnyítve a kkv-k konstruktív részvételét a jövőbeli konzultációkban;

6. ugyanakkor hangsúlyozza, hogy az utólagos értékeléseket könnyebb lenne végrehajtani, 
ha az előzetes ellenőrzéseket megfelelően végeznék el; ezért felszólítja az Európai 
Bizottságot, hogy indítson vitát az európai intézmények új hatásvizsgálati kultúrájáról, 
különös tekintettel a kkv-kra és az önálló vállalkozókra; úgy véli, hogy egy reformnak 
többek között több függetlenséget és hatáskört kellene biztosítania a hatásvizsgálati 
testület számára; javasolja továbbá, hogy a Parlament használja ki jobban a 
hatásvizsgálatra és a kkv-tesztekre rendelkezésre álló lehetőségeit, különösen a bizottsági 
javaslatok alapvető módosítását megelőzően;

7. felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy fejlesszenek ki egy olyan web-alapú 
alkalmazást, amelyen keresztül a közigazgatás jelzi, hogy egy közelgő jogszabály hatással 
van-e a kkv-kra és milyen mértékben, mint amilyen például a német Mittelstandsmonitor, 
amely a közlekedési lámpához hasonló egyszerű rendszeren keresztül jelzi, hogy a kkv-
kra a közelgő jogszabály nagy valószínűséggel hatással lesz (piros), esetleg hatással lesz 
(sárga) vagy nem lesz hatással (zöld);

8. üdvözli a Tanácsnak a 2013. március 14–15 i következtetéseiben megfogalmazott, az 
uniós és nemzeti szintű szabályozási terhek átfogó csökkentésére irányuló további 
fellépésre irányuló kérését; 

9. sajnálja, hogy a kkv-k az eddigiekben nem tudták kihasználni az egységes piac 
lehetőségeit, és emlékeztet arra, hogy a 27 tagú Unióban a kkv-k mindössze 25%-a 
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exportál; felszólítja a Bizottságot és a tagállamokat, hogy működjenek együtt a kkv-kat 
korlátozó felesleges, határokon átnyúló akadályok lebontásában, valamint hogy tegyenek 
többet a tagállamok közötti szabályozási harmonizáció elérése érdekében; hangsúlyozza, 
hogy a 2013. decemberi 9. miniszteri konferencián le kell zárni a dohai fejlesztési 
menetrendet, különös tekintettel a kkv-knak nyújtott kereskedelmi könnyítésekre; ezzel 
kapcsolatban örömmel látja, hogy a Bizottság egységes hozzáadottértékadó-bevallásra 
kíván javaslatot tenni;

10. ösztönzi a tagállamokat, hogy tükrözzék a REFIT és a TOP 10 uniós szinten elindított 
gyakorlatait, valamint gondoskodjanak arról, hogy a kkv-kat sújtó szabályozási terheket 
nemzeti szinten is csökkentsék; hangsúlyozza továbbá, hogy a tagállamok rendkívül 
hatékonyan tudják csökkenteni a kkv-kat sújtó szabályozási terheket, amennyiben az 
európai irányelvek nemzeti jogba történő átültetése során igyekeznek elkerülni a  
túlszabályozást; sürgeti a tagállamokat, hogy használják ki a kkv-kra vonatkozó 
szabályozás könnyítésének lehetőségét azokon a területeken, ahol erre az uniós 
jogszabályok lehetőséget biztosítanak, például a munkavállalók tájékoztatása és a velük 
folyatott konzultáció, az élelmiszer-higiénia, a hulladékkezelés, a környezetvédelem és az 
éves elszámolások terén;

11. emlékeztet az Európai Parlament 2012. október 23-i állásfoglalásában lefektetett, a kkv-
kra vonatkozó, az uniós jogszabályok alóli általános kivételekkel kapcsolatos álláspontjára, 
amely szerint kivételnek csak ott van helye, ahol egy megfelelően elvégzett kkv-teszt 
esetenként igazolja, hogy a kkv-k sajátos igényei hozzájuk igazított megoldásokkal vagy 
enyhébb keretek között nem kezelhetők megfelelően; hangsúlyozza, hogy a kkv-kra 
vonatkozó általános kivételek gyakran azt a kockázatot hordozzák magukban, hogy a kkv-
kra mozaikszerű nemzeti jogszabályok vonatkoznak, ami széttöredezettséghez vezetne, és 
hátráltatná a kkv-k egységes piachoz való hozzáférését;

12. örömmel nyugtázza, hogy az Európai Parlamentnek a 2013. október 23-i állásfoglalásában 
megfogalmazott kérésére és a COSME program rendelkezéseinek megfelelően a Bizottság 
2014 októberéig meghosszabbította az adminisztratív terhekkel foglalkozó magas szintű 
munkacsoport mandátumát;

13. úgy véli, hogy a „TOP 10” konzultáció hasznos gyakorlat, melynek eredménye fontos 
visszajelzés lesz a kkv-k és az őket képviselő szervezetek részéről; felszólítja a 
Bizottságot, hogy az Eurobarométer segítségével rendszeres jelleggel folytassa ezt a 
gyakorlatot; ugyanakkor felhívja a figyelmet a „TOP 10” konzultációra vonatkozó 
reakciók egyenlőtlen földrajzi eloszlására; felszólítja a Bizottságot, hogy utólag vizsgálja 
meg ezen egyenlőtlenség okait, ily módon biztosítva, hogy az összegyűjtött információk 
ne legyenek egyoldalúak az ismerethiány vagy az összegyűjtött visszajelzéseket 
esetlegesen torzító egyéb tényezők miatt;

14. elvárja a következő Bizottságtól, hogy az elnöki hivatal hatáskörén belül továbbra is 
felelősséget vállaljon az „intelligens szabályozásért”, és arra ösztönzi, hogy erősítse a kkv-
követek szerepét;

15. utasítja elnökét, hogy továbbítsa ezt az állásfoglalást a Tanácsnak és a Bizottságnak.


